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ـ رئيس اللجنة القطاعية إلصالح برامج العربية بوزارة التربية  1497 ،ـ 1499
ـ مكلف بمهمة تنسيق اإلصالح الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي1494-1499،
ـ رئيس لجنة انتداب المساعدين 1441-1443
ـ عضو لجنة انتداب األساتذة المحاضرين 1446 -1499و1444-1443
ـ رئيس لجنة انتداب األساتذة المحاضرين 4331-4333
ـ عضو اللجنة االستشارية ألساتذة التعليم العالي 1447-1444و4331-4333
ـ عضو لجنة جائزة  7نوفمبر لإلبداع 1443-1494
ـ عضو المجلس التنفيذي لمنظمة اإليسسكو ( الرباط )  1444 ،ـ 1446
ـ عضو المجلس االستشاري لمركز الدراسات االسالمية بالقيروان  1444 ،ـ
ـ عضو لجنة المتابعة لمعهد البحوث حول المغرب المعاصر 1446،ـ4334
ـ عضو اللجنة الوطنية للتقييم ·1443 - 1446 ،
ـ عضو المجلس االقتصادي واالجتماعي 1447 - 1446 ،
ـ عضو المجلس العلمي لألكاديمية المغاربية للعلوم بطرابلس 1446 ،
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ـ رئيس لجنة مناظرة التبريز في اللغة واآلداب العربية1444-1440 ،
ـ رئيس لجنة انتداب متفقدي التعليم الثانوي في التربية والتفكير اإلسالمي 1442ـ1449
ـ رئيس لجنة مناظرة الكفاءة للتعليم الثانوي في التربية والتفكير اإلسالمي 1444
ـ صاحب كرسي اليونسكو لألديان المقارنة بجامعة منوبة 4336 - 1444 ،
ـ باحث ) ( Fellowفي معهد الدراسات المتقدمة ببرلين (،)Wissenschaftskolleg zu Berlin
1444ـ4333
ـ عضو لجنة القراءة والتقويم لسلسلة "دراسات" في جامعة الزيتونة ((1444-1443
ـ عضو مجلس المؤسسة العربية للتحديث الفكري ،جنيف 4336ـ4333
ـ عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واالنتقال الديمقراطي واإلصالح السياسي ،مارس  -سبتمبر4311

-

ـ عضو عامل بالمجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون "بيت الحكمة" منذ 4314
 رئيس بيت الحكمة- 4313 ، عضو شرفي بمجمع اللغة العربية األردني وبأكاديمية العلوم بأوزبكستان (معهد تاريخ شعوب آسيا الوسطى)،طشقند ،وبمعهد الباليار للتاريخ ()Instituto Balear de la Historia
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(تونس) وآداب القيروان (القيروان) ومق ّدمات (المغرب) ودراسات مغاربية (المغرب) و ( La Revueباريس)
ـ مدير سلسلة "معالم الحداثة" الصادرة عن دار الجنوب ،تونس

 المنشورات-

-

-

ـ الكتب

I
1ـ مقامع الصلبان ،للخزرجي ،تونس ،مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية ) 1470تحقيق -نفد(
2ـ الرسالة العسجدية في المعاني المؤيدية ،للصنعاني ،تونس-طرابلس ،الدار العربية للكتاب ( 1473تحقيق –
نفد)
3ـ الفكر اإلسالمي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع/العاشر ،تونس-الجزائر .1493 ،ط ،4بيروت،
دار المدار اإلسالمي  4337مع مق ّدمة خاصة
4ـ اإلسالم و الحداثة  ،تونس ،الدار التونسية للنشر  ، 1443ط ، 1441 ، 4ط ،6دارالجنوب  1449؛ ط،2
،41-17
بيروت ،دار المدار اإلسالمي 4334؛ ترجمة فارسية :اسالم ومدرنتي ،،مع مقدمة خاصة،
تهران 4332 / 1696؛ ترجمة إنجليزية  ،Islam and Modernityالمركز الوطني للترجمة .4313
5ـ لَبِنات ،تونس ،دار الجنوب 1442؛ ط 4311 ،4؛ ج  2و ،3تونس ،دار الجنوب 4311؛  6ج ،بيروت ،دار
المدار اإلسالمي .4316
6ـ Ces Ecritures qui nous questionnent, La Bible et le Coran, Paris, Centurion 1987
(باالشتراك مع فريق البحث اإلسالمي المسيحي(
7ــ ) Foi et justice, Paris, Centurion 1993باالشتراك مع نفس الفريق(
8ـ ظواهر حضارية في تونس القرن العشرين ،كلية اآلداب بمنوبة( 1443 ،إشراف)
9ــ المسلم في التاريخ ،ج ،1كلية اآلداب بمنوبة 1449 ،وج ،4مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات
اإلسالمية والعلوم اإلنسانية ،الدار البيضاء(1444 ،إشراف)
10ــ تحديث الفكر اإلسالمي ،الدار البيضاء ،دار الفنك1449 ،؛ ط ،4بيروت ،دار المدار اإلسالمي .4334
ترجمة فارسية :عصرى سازى انديش ،دينى ،تهران ،نشر ناقد· 129 )4336( 4961
11ـ اإلسالم بين الرسالة والتاريخ ،بيروت ،دار الطليعة ،4331 ،ط4339 4؛ ترجمة فرنسيةL'islam entre :
 le message et l'histoire, Paris, Albin Michel-Tunis, Sud Ed., 2004وترجمة انقليزية:
 Islam between message and history, Edimburgh University Press 2009وترجمة فارسية:
إسالم ميان حقيقت وتجلى تاريخى ،تهران ،كوير)4312( 1646 ،؛ ط)4310( 4
12ـ ب .برجر ،القرص المقدّس· عناصر نظرية سوسيولوجية في الدين ،تونس ،مركز النشر الجامعي 4336
(تعريب ،باالشتراك)
13ـ في الشأن الديني· دروس كرسي اليونسكو لألديان المقارنة  ،4334-1444تونس ،كلية اآلداب بمنوبة ودار
سحر 4330 ،؛ ط ( 4339 ،4إشراف}
11ـ اإلسالم واحدا ومتعددا ،بيروت ،دار الطليعة  4333ـ  19(4313عنوانا) (إشراف)
11ـ مستقبل اإلسالم في الغرب والشرق ،دمشق ،دار الفكر ( 4339باالشتراك مع مراد هوفمان)
 11ـ La pensée islamique. Rupture et fidélité,Tunis,Sud Editions/Paris, Albin Michel
2008
 11ـ الثورة والحداثة واإلسالم ،حوار مع كلثوم السعفي ،تونس ،دار الجنوب (.4311طبعتان) والقاهرة ،الهيئة
المصرية العامة للكتاب  .4314ترجم إلى الفرنسية تحت عنوان Révolution, modernité, islam :مع
ملحق  ،دار الجنوب .4314
 – 11مرجعيات اإلسالم السياسي ،تونس – بيروت – القاهرة ،دار التنوير . 4312
 – 11المصحف وقراءاته ،بيروت  0 ،4313أجزاء (إشراف)
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) 1471( 9  عدد، حوليات الجامعة التونسية،ـ الحركة التبشيرية بتونس في القرن التاسع عشر1
. 103 ،1473 ، تونس،1472  ضمن أعمال الملتقى اإلسالمي المسيحي األول المنعقد سنة،ـ اإلسالم والعنف2
 وإلى الفرنسية في مجلة،1470  جوان،64 عدد،Encuentro  · (ترجم إلى اإلسبانية في مجلة430 - 197
)431-196
،) أعيد نشره بلبنات1470  أفريل، 144  عدد،Comprendre
“Bibliographie du dialogue islamo-chrétien”, Islamochristiana n° 1 (1975) pp – 3
142-152; n°2 (1976) pp 196-201; n°3 (1977) pp 255-256; n°4 (1978) pp 249-260
“Quelques réflexions sur la rencontre islamo-chrétienne de Tunis”,  ـ4
Islamochristiana, n° 1 (1975) pp115-124
“L'islam et les religions non musulmanes : Quelques textes positifs” (présentation)  ـ5
Islamochristiana, n° 3 (1977) pp 39-40
L'écriture (GRIC, 1978, 8p ms)  ـ1
(· 43-06
(1979) 04ـ09 عدد، المجلة التونسية للعلوم االجتماعية، ـ المسيحية في تفسير الطبري1
 وإلى الفرنسية في129  ـ130
)1493( 3  عدد، Islamochristiana ترجم إلى اإلنقليزية في مجلة
.) 139  ـ117
)1496( 13 عدد، MIDEO مجلة
“ Le Nouvel An, Anniversaire de l'Hégire”, in Célébrer Dieu, Paris, 1980, pp - 1
124-126
Nostalgie, aliénation et espoir au Maghreb”, in La compréhension de leur passé 1
musulmans d'aujourd’hui, Paris, 1981, pp119-147 “ par les “La sécularisation dans les sociétés arabo-musulmanes modernes”, in  ـ11
GRIC, Pluralisme et laïcité, Paris,  (أعيد نشره بIslamochristiana, n°8 (1982) pp 57-67
،La pensée islamique… pp 107 - 120 وفي
Bayard éd.-Centurion, 1996, pp 17-28
·)63ـ11
،1444  تونس،" أحمد الحذيري والحبيب بنصالح في كتاب "في الدين والعدل والحرية،وعرّب
·93 - 20
،أعيد نشرالنص المعرّب بـلبنات
، تونس،1494  ضمن أعمال ندوة القراءة والكتابة المنعقدة سنة، ـ المنهج المقارن في قراءة اإلنتاج الديني11
·114-44
،· أعيد نشره بـلبنات203 - 226
،1499
“La révélation du Coran et son interprétation, positions classiques et  ـ12
La  أعيد نشره بـ.perspectives nouvelles”, in Lumière et vie, n° 163 (1983) pp 5-20
}1443( 03 عدد،" حسناء التواتي في مجلة "الحياة الثقافية، عرّبتpensée islamique… pp 31-49
) 61  ـ44
 ضمن أعمال ندوة قضية االجتهاد في الفكر اإلسالمي المنعقدة، ـ حدود االجتهاد عند األصوليين و الفقهاء13
·136-127
،· أعيد نشره بـلبنات23  ـ60
،1497، تونس،1493 سنة
“Evolution du problème de la justice : période post-classique” (GRIC 1987, in  ـ11
Foi et justice, Paris, Centurion 1993, pp 70 - 74)
“De la fascination de l'Occident à la tension interne dans les sociétés arabo-  ـ11
musulmanes” (GRIC,1988, in Foi et justice, Paris, Centurion 1993,pp144-148)
Facteurs socio-culturels et socio-politiques dans l’émergence d'une éthique - 11
séculière (GRIC 1988 en collaboration avec R.Caspar) in Foi et justice, Paris,
Centurion 1993, pp 77-82
،1494ـ11ـ43 ، ونشرتها جريدةالصحافة1494 محاضرة ألقيت بصفاقس في نوفمبر، الكتاب والديمقراطية- 11
·4
،1  ط، ضمن كتاب في قراءة النص الديني،اإلتقان في علوم القرآن أنموذجا- ـ في قراءة التراث الديني11
·144-116
،· أعيد نشره بـلبنات69ـ11
،1443 ، تونس
 محاضرة ألقيت،Monde arabe et Occident, de la fascination à l'affrontement - 19
(مرقونة
12 ( 1443  بسويسرا في ديسمبرLausanne بمدينة
،· أعيد نشره بـلبنات39ـ24
،1443 ، تونس، 4، ضمن أعمال ملتقى الزمانية،ـ زمن الحداثة21
·66-17
 ق ّدم في ملتقى اليونسكو حول التربية من أجل، “Enseignement religieux et démocratie” ـ21
(مرقونة
3 ( 1444  نوفمبر13  ـ9 ، تونس،الديمقراطية

-

-

-

-

-

La fonction de la polémique islamo-chrétienne à l'époque abbasside, in - 22
Christian- 22 Arabic Apologetics during the Abbasid Period (750-1258), Edited by
 ،Samir Khalil Samir & Jorgen S. Nielsen, Leiden, Brill 1994, pp 44-56ثم نشر
في Scholarly Approaches to Religion, Interreligious Perceptions and Islam, Edited by
Jacques Waardenburg, Peter Lang, Bern.Berlin..., Studia Religiosa Helvetica, 1995, pp
وبـLa pensée islamique… pp 185 -199
261-274.
23ـ  ،“Religions et Etat dans les pays du Maghrebنشر مترجما إلى اإليطالية بعنوان
 Religione e stato nei paesi del Maghrebفي كتاب Il Mediterraneo nel novecento,
Religioni e Stati, a cura di A. Riccardi, Milano, San Paolo, 1994, pp 151-161
14ـ ·61أعيد
24ـ الشافعي أصوليا بين االتباع و اإلبداع  ،مجلة االجتهاد  ،عدد 13ـ 11بيروت،1441،
·120-161
نشره بـلبنات،
·92-34
· أعيد نشره بـلبنات،
25ـ المؤسسة الدينية في اإلسالم 14 ،
 24ـ
26ـ اإلسالميون أعداء التحديث أم ضحاياه ؟  ،مجلة الوحدة  ،عدد  ، 43ايلول (سبتمبر) ،1444
 2و 0من الملحق السياسي،
 ·27أعيد نشره بجريدة الشعب  ،عدد  193س ج 17 ،ـ  2ـ ،1446
40-90
وبـلبنات،
27ـ السلفية بين األمس واليوم ،درس افتتاحي ألقي بكلية اآلداب بمنوبة في 46ـ13ـ ·1444نشر بـلبنات،
· 33-27
 01-60وبـ"الدروس العمومية" ،عدد ،4كلية اآلداب بمنوبة،1440 ،
28ـ  ، La religion dans le conflit des interprétationsمحاضرة ألقيت ببيت الحكمة في
2ـ14ـ 1444ونشرت بكتاب، Sciences sociales sciences morales?, Tunis, Alif- IRMC, 1995
·36-00
29ـ حول اآليات  113ـ  111من سورة البقرة  ،ضمن "بحوث مهداة إلى األستاذ محمد الطالبي في عيد ميالده
·194-130
 37ـ · 93أعيد نشره بـلبنات،
السبعين"  ،تونس، 1446 ،
 ،“Religions et droits de l'homme, Les raisons d'un conflit” - 31محاضرة ألقيت بالندوة
 9ـ ·4
العالمية لحقوق اإلنسان ،فيانا44 ،ـ3ـ ،1446مجلة "حقائق" ،عدد ،1446 / 4 - 10/7 ،233
 7ـ ·14
 - 31صالح المغيربي ،حوليات الجامعة التونسية  ،عدد ، 1446 ، 60
 ،Iğtihâd et iğmâ‘ , au-delà des malentendus -32بحث قدم في آكس أون بروفانس7 ،ـ 4أفريل
 ·42-16أعيد
 ،1442نشر ضمن كتاب،L'islam pluriel au Maghreb, CNRS Paris, 1996 :
نشره بـ La pensée islamique… pp 70 - 87
 33ـ ”? ،“Modernités ou modernitéمداخلة في معهد العالم العربي بباريس في  1440-3-1بمناسبة
موسم تونس بفرنسا7 ،
 31ـ  ،Islam et christianisme depuis le milieu du 20e siècleبحث ق ّدم في Crêt Bérard
قرب 21 - 19 ،Lausanneأفريل  ،1440نشر ب Islam and Christianity, Mutual perceptions
·since mid-20th century, ed. by J. Waardenburg, Peeters, Louvain 1998, pp 107-119
31ـ حداثة أبي حيّان ،ق ّدم في ألفية التوحيدي بالقاهرة  14-4أكتوبر ،1440نشر بمجلة فصول ،مج  ،12عدد، 2
·41-13
شتاء ،1443
 ،“Islam et éducation” – 31محاضرة ألقيت على منبر "الجمعية الفرنكوفونية الدولية لمديري المعاهد "
)(AFIDESفي  ، 1440-13-40نشرت في ، La revue des échanges:عدد ( 24مجلد  ،16عدد  )4جوان
 ·43-46أعيد نشرها بـ La pensée islamique… pp 155 - 163
،1443
 ،“Les trois religions monothéistes et le projet de société pour demain” – 31مداخلة
في الملتقى الذي نظمت ،لجنة المجموعات األوروبية بطليطلة في  3و ،1440-11-7نشرتها خلية االستشراف
للجنة األوروبية2 ،
 ،“Youakim Moubarac le juste” – 31ق ّدم في حفل تأبين مبارك الذي نظمت ،جمعية Le singulier
 universelفي باريس4 ،1440-11-63 ،
31ـ مجادلة السائد من الخطاب الديني ،مشروعيتها ،ق ّدم في كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس في -4-46
 ،1443ونشر في أعمال ملتقى ملتقى مجادلة السائد ،تونس  316 / 4 ،4334ـ ·361
11ـ المسلم واالنتماء الحضاري ،ق ّدم في ندوة "المسلم في التاريخ" بكلية اآلداب بمنوبة في ،1443-11-49تونس
·461-441
،1449
11ـ ” ،“Pouvoir politique et pouvoir religieux dans l'histoire de l'islamق ّدم في ندوة La
 ،laïcitéالحمامات 44-43 ،فيفري  · 10 ،1447وبالعربية :السلطة السياسية والسلطة الدينية في التاريخ

-

-

-

اإلسالمي ،جامعة المحمدية يالمغرب 40 ،ماي  · 16 ،4330نشر بـ Cent ans après. Vivre la laïcité,
 Paris, FTCR, pp 79 – 98وأعيد نشره بـ La pensée islamique… pp121- 140
·23-64
” – 12الوقف على الجامعة ،لِ َم ال؟“ ،رحاب المعرفة ،عدد ،1جانفي،1449
·44-19
” – 13في ذكرى أبي الوليد“  ،رحاب المعرفة ،عدد  ،6ماي-جوان ،1449
11ـ ”? “Message prophétique et religion institutionnelle: quels enjeuxبيت الحكمة،
·77-04
فيفري  ،1444نشر في ، Le fait religieux aujourd'huiتونس ،4333
 ، “Défis intellectuels ou psycho-socio-culturels?” -45قدم في ليدن ،ISIM ،أفريل ،4333
· 13
ّ
 ،“Révélation et clôture de la prophétie en islam” -46قدم في  Wikoببرلين في  4ـ  0ـ
 .4333نشر بـ La pensée islamique… pp 50 – 69
 ، L'islam identitaire en question - 11مداخلة في مونيخ 44 ،ـ  7ـ 9 ،4333
 - 11الحكم في الحضارة العربية اإلسالمية وحقوق اإلنسان ،المجلة العربية لحقوق اإلنسان ،عدد،9
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